
 

+info:   600.586.704  /  rtvENvalencia@gmail.com 

 

ILP per una ràdio i una televisió públiques i en valencià 
www.rtvENvalencia.org 

rtvENvalencia@gmail.com 
@rtvENvalencia 

www.facebook.com/rtv.envalencia 

 

 

La societat civil valenciana s’adhereix a la ILP per 

una ràdio i una televisió públiques i en valencià 

L’acte s’ha celebrat a la seu del Consell Valencià de Cultura i ha comptat amb la presència 

d’una trentena de personalitats valencianes i representants de diferents entitats. Des de 

científics fins a economistes, empresaris, representants dels treballadors i del món de la 

cultura, així com partits polítics s’han adherit a esta campanya. 

27/03/2014 – La seu del Consell Valencià de Cultura ha servit d’escenari per a la presentació a 

València de la Iniciativa Legislativa Popular per una ràdio i una televisió públiques i en valencià. 

L’actor i president de l’Associació d’Actors i Actrius Professionals Valencians, Ferran Gadea ha 

fet de mestre de cerimònia en un acte en què s’ha destacat “la importància d’uns mitjans 

propis que permeten dignificar el valencià, que aposten pels sectors productius valencians i 

visibilitzen la tasca que cada dia fan els científics, els emprenedors, els esportistes valencians... 

que siga reflex d’una societat dinàmica, que no existirà com a tal si no és capaç de fer-se vore 

mediàticament”. 

L’acte ha comptat amb la presència de: 

o La Unió de Periodistes Valencians, en representació de la qual la seua 

secretària general, Cristina Xirivella. 

o Manel Castanyeda president de la Comissió Promotora d’esta ILP i 

representant del Comité d’Empresa de Radiotelevisió Valenciana. 

o Leonardo Ramon, expresident del Consell d’Administració de Radiotelevisió 

Valenciana. 

o Mil de Nou, amb la seua presidenta Reis Joan. 

o Alícia Sellés, presidenta del Col·legi de Bibliotecaris i Documentalistes de la 

Comunitat Valenciana, entitat adherida. 

o Col·lectiu d’Actors Professionals del Doblatge, amb nosaltres el seu president 

Sergi Capelo.  

o José Ignacio Pastor, de l’Associació Ciutadania i Comunicació. 

o Francisco Oltra, director, i Vicent Cebolla, secretari general de la Reial Societat 

Econòmica d’Amics del País.  

o Enric Canet, en representació de la Junta Directiva del Gremi de Panaders i 

Pastissers. 
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o El Gremi d’Artistes Fallers, adherit, i amb la presència de dos membres de 

la directiva, Rafa Guillot i Ramon Espinosa, que han llegit la salutació del 

Mestre Major, José Ramon Espuig, que també s’ha adherit. 

o L’Associació d’Estudis Fallers, en nom de la qual, Ivan Esbrí. 

o Romà de la Calle, catedràtic i president de la Reial Acadèmia de les Belles Arts 

de Sant Carles . 

o Àngel Martí, d’Escola Valenciana. 

o Toni Gisbert, secretari general d’Acció Cultural del País Valencià.  

o Tonetxo Pardiñas, president de la Societat Coral el Micalet.  

o Rosa Araixa, presidenta del Fòrum Cultural La Roqueta.  

o Joan Navarro, vicepresident de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana 

del País Valencià.  

o Abel Guarinos, director de la Mostra Internacional de Mim de Sueca 

o Ximo Bosch, jutge i president de la delegació valenciana Jutges per a la 

Democràcia.  

o Sandra Gómez, presidenta del Consell de la Joventut de la Comunitat 

Valenciana.  

o Paco Manzanaro, de l’Associació de Víctimes del Metro 3 de Juliol de València. 

o Representants de la Intersindical Valenciana.  

o Juan Cruz, secretari general d’Administracions Públiques i Miquel Àngel Vera, 

secretari general de la federació d’Ensenyament de Comissions Obreres del 

País Valencià.  

o Carlos Vila, secretari d’organització de la Unió General de Treballadors del País 

Valencià. 

o Amadeu Sanchis i Esther López, d’Esquerra Unida del País Valencià.  

o Els diputats de Coalició Compromís Mònica Oltra, Fran Ferri i el síndic Enric 

Morera. 

o Josep Moreno, diputat a les Corts del PSPV. 

A banda dels assistents a l’acte, en pocs dies la campanya ha rebut el suport immediat de 

desenes de personalitats d’àmbits tan diversos com ara Vicent Pallardó, professor de la 

Universitat de València i membre de l’Institut d’Economia Internacional; Paco Álvarez, analista 

econòmic i exdirector de la Borsa de València; Eduardo Mestres, empresari vinícola i 

expresident de la Mostra de Vins i Aliments de la Comunitat Valenciana, PROAVA; Rubén 

Tahiche Lacomba, director tècnic Aqüícola Marina d’Espanya; La Unió de Llauradors i 

Ramaders; Juana Crespo, directora de l’Institut Valencià d’Infertilitat; els reconeguts cirurgians 

Ramon Trullenque i Pep Mir, que també és membre del Consell Assessor de l’Hospital La Fe de 

València; Josep Miquel Bausset, monjo de Montserrat; Associació Els Bodeguers; Associació 

d’Usuaris de la Banca, Ausbanc; Lluís Planes, empresari de Pollos Planes; La Unió de 
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Consumidors; Associació de Treballadors de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana; 

Associació d’Escriptors de l’Audiovisual Valencià ; Francisco Martínez Gallego, vicedegà de la 

Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València ; José Antonio 

Sánchez i Ferrer, membre de la directiva de l’Agrupació de falles Gran Via de València; Víctor 

Iñúrria, expresident de la Federació de Pilota; Tobies Grimaltos, professor de Filosofia de la 

Universitat de València i escriptor; el dibuixant Antonio Ortiz Fuster, Ortifus; Josep Gregori, 

editor, i l’editorial Bromera; Santi Vallés, escriptor i filòleg; Francesc Viadel, escriptor i 

periodista; Josep Lozano, escriptor; Lluís Roda, escriptor; Ma Ángeles Fayos, empresària del 

Teatre Olympia i presidenta de l’Associació Valenciana d’Empreses de Teatre i Circ-AVETID; el 

dramaturg i director Alfred Picó i la companyia Horta Teatre; Ana Yago, dissenyadora; Carles 

Cano, en representació de l’entitat El teixidor de paraules; Néstor Mont, músic; Andreu Valor, 

cantant; Albert Ortega, “Bertomeu”, cantant; Associació Òc-València; FAPA-València. 

Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes; Federació d’Escoltisme Valencià; Acció 

Ecologista Agró; València Acull; Col·lectiu Lambda de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals;  i 

un llarg etcètera. 

A l’espera perquè la Mesa de les Corts done el seu vist-i-plau, la recollida de signatures per 

totes les comarques començarà en pocs dies. Són milers les persones que ja han mostrat la 

seua voluntat de signar per un dret dels valencians com és el d’estar informat en la llengua 

pròpia. 

La Comissió Promotora d’esta iniciativa està conformada per Esteban Morcillo, rector de la 

Universitat de València; Ramon Ferrer, president de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua; 

Anna Lluch, oncòloga; Josep Lluís Albinyana, jurista i primer President del Consell 

Preautonòmic; Josep Almeria, president de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat 

Valenciana; Rafael Chirbes, escriptor i Premi Nacional de la Crítica 2007; Josep Cabanes 

“Genovés II”, pilotari; Carmen Amoraga, escriptora i Premi Nadal 2014; Waldo Vila, pilotari; 

Pere Borrego, president de la Falla Na Jordana; Xavier Sarrià, músic i cantant d’Obrint Pas; 

Manuel Boix, pintor i Premi Nacional d’Arts Plàstiques en 1980; Joan Francesc Mira, escriptor i 

president d’Acció Cultural del País Valencià; Rubén Penya, president de la Gaiata número 8 de 

Castelló; Antoni Mayor,president de la patronal hostalera de Benidorm (HOSBEC); Mar 

Esquembre, professora de Dret Constitucional a la Universitat d’Alacant; Josep Mª Perea, 

president de la Plataforma d’Iniciatives Ciutadanes d’Alacant; Lluís Amat, promotor cultural i 

foguerer d’Alacant; i Ferran Gadea, president de l’Associació d’Actors i Actrius Professionals 

Valencians. 

 


